
№ 139 (1151|.

СУБОТА

, 22 ЛИСТОПАДА

1969 р.

Ціна 2 коп.

... ..ЛИОТ??ді

ПРОЛЕТАРІ всігттн, ЄДНАЙТЕСЯ! 
А . О.

Рій видання X

@ ЗВІТУЄ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ

ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Пленум
обкому КП України

І ТРУД, І НАВЧАННЯ
Урочисто прикрашений зал виповнили 

юнаки і дівчата, чиї руки, разом з ру
ками батьків і старших товаришів заси
пали в засіки держави 49 тисяч 
зерна, продали країні 3941 тонну м’яса, 
18595 тонн молока, близько семи міль
йонів яєць, хто зібрав цього року уро
жай, якого ще не знала олександрівська 
земля.

Посланці трьохтисячної комсомолі! 
Олександрійського району, делегати 22-ї 
комсолюльської конференції, аплоду
ють іменам Петра Давиденка, Володи
мира Приймака, Люби Охріменко — 
кращих виробничників другого імені 
Петровського цукрокомбінату, механі
заторів, комсоргів комсомольсько-мо
лодіжних груп трокторних бригад кол
госпів «Шляхом Леніна» та «Іскра» 
Олександра Докієнка і Івана Верховно
го, комбайнера колгоспу «Дружба» Во
лодимира Ткаченка та доярки Катерини 
Джоган, птахарки Надії Зеленько з 
«Червоного прапора» та делегатки рес
публіканського з’їзду колгоспників лан
кової Марії Маган і багатьом іншим, які 
називає у звітній доповіді перший сек
ретар райкому комсомолу Леонід Тихо- 
ступ.

Сьогодні важливим завданням кол
госпних комсомольських організацій є 

< мобілізація наших комсомольців на 
оволодіння передовою агротехнікою ви
рощування зернових і технічних куль
тур, розвиток громадського тваринницт
ва і скорочення питомої ваги ручної 
праці в цій галузі, говорить доповідач. 
На комітетах комсомолу лежить великий 
обов’язок по вихованню механізаторсь
ких кадрів, з- яким, на жаль, ще не всі 
колгоспні організації справилися.

На фермах і польових станах збудова
ні і будуються будинки тваринників і 
механізаторів. І спорудження, і роботу 
їх комсомольці повинні вважати своєю 
справою.

Службою гарного настрою називають 
в народі сферу обслуговування. Олек- 
сандрівці мають чимало прикладів сум
лінної праці молодих працівників цієї 
галузі. Це комсомолки Ольга Гончар, 
Галина Болюк, Світлана Славиковська. 
Але комсомольсько-молодіжних колек
тивів серед працівників сфери обслуго
вування не створено, хоч для цього < 
всі можливості.

Серйозні зміни за минулий рік стали
ся в системі комсо/лольської політосві
ти. Бсе більшої популярності серед мо
лоді набувають гуртки і семінари' «Кру
гозір», «Наш Ленінський комсомол», 
«Молодь і сучасний прогрес», політич
ні клуби «Наша Батьківщина», «Проме- 
тей» та інші. Всього політичною освітою 
охоплено в районі 2400 комсомольців.

У переддень столітнього ювілею В. І. 
Леніна помітно зріс інтерес молоді до 
теоретичної спадщини вождя, думки і 
окремі положення Ілліча пропагандис
ти гуртків пов’язують з досягненнями 
своїх колгоспів, радгоспів, підприємств. 

Райком комсомолу розробив заходи, 
спрямовані на поліпшення роботи пер-

тонн

винних організацій по гідному відзначен
ню Ленінського ювілею. Всі комсомоль
ці району активно включилися в прове
дення Ленінського заліку, виконують і 
перевиконують виробничі завдання, ви
вчають праці Володимире Ілліча.

А от на адресу лекторської групи 
райкому ЛКСМУ та районного відділен
ня товариства «Знання» на конференції 
було висловлено чимало зауважень. Як 
першій, так і другому необхідно спільно 
продумати і спланувати тематику висту
пів лекторів, більше уваги приділяти 
атеїстичній пропаганді серед молоді.

Виховання воїна, патріота Радянської 
Батьківщини — почесний обов’язок кож
ного: батька, піонерського і комсомоль
ського працівників. Юнаки-допризоони- 
ки початкову військову підготовку про
ходять у військово-спортивному табо
рі, Багато його вихованців стали е лави 
Радянської Армії, Але слід зазначити, 
що в районі дуже мляво проходить бу
дівництво спортивних споруд, 
ськово-прикладні види . спорту 
стали тут масовими.

Останнім часом районний 
комсомолу став більше приділяти уваги 
роботі учнівських комсомольських орга
нізацій. Значно активізувалася робота 
їх в період експедиції «В країну знань», 
присвяченої 100-річчю з дня народжен
ня В. І. Леніна. У школах району створе
но 70 експедиційних загонів, що охоп
люють 1210 учнів 5—10 класів. Стало 
традицією проведення зустрічей з вете
ранами революції, учасниками Великої 
Вітчизняної війни. Навчальний рік у шко
лах розпочинається з покладання вінків 
на могили загиблих воїнів.

Комсомольські організації району по
мітно зміцніли, поповнились новими 
членами з числа сільської, робітничої і 
учнівської молоді. За останні два роки 
кумачеві книжечки з силуетом Ілліча 
одержали 1690 юнаків і дівчат. В чле
ни Комуністичної партії комсомол реко
мендував 66 кращих виробничників.

На конференції піддано критиці ком
сомольські організації колгоспів «Чер
воний партизан» та імені Щорса, авто
парку та побуткомбінату. В цих органі
заціях намічені плани не виконуються, 
ріст рядів ВЛКСМ становить 1—2 чоло- 
еіки на рік.

Загострювалася увага на роботі шта
бу «Комсомольського прожектора». Біль
ше як півроку не випускається 
районного штабу «КП».

В роботі конференції взяли 
інструктор обласного комітету 
В. А. Долиняк, першим секретар 
сандрівського РК КПУ В. Я. Маслючен- 
ко, секретарі райкому партії О. С. Дем
ченко та П. Л. Стеблина, член бюро об
кому комсомолу В. А. Жученко,

На організаційному пленумі новооб
раного райкому комсомолу першим 
секретарем обрано Леоні, 
другим — Галину Рахлій. 
штабу «Комсомольського 
обрано Галину

що вій- 
ще не

комітет

газета

О

Рахлій.

20 листопада відбувся пленум обкому КП Ук
раїни, який обговорив питання про підсумки робо
ти жовтневого Пленуму ЦК КП України та зав
дання обласної партійної організації по поліп
шенню керівництва профспілками.

З доповіддю в цьому питанні виступив перший 
секретар обласного комітету КП України М. М* 
Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь перший 
секретар Свігловодського райкому партії А. А, 
Давиденко, перший секретар Олександрійського 
райкому партії К. І. Сабанський, другий секретар 
Кіровоградського міськкому партії А. Д. Суханов, 
голова колгоспу імені Дзержинського Знам’ян- 
ського району В. Г. Аліньков, голова обкому 
профспілки робітників вугільної промисловості 
В. к. Абравітов, майстер Кіровоградської швейної 
фабрики Р. Г. Набок, секретар партійної організа
ції обласної сільськогосподарської дослідної етап
нії В. В. Снбиберт, директор Кіровоградського 
агрегатного заводу М. Д. Карамаиов, голова обко
му профспілки робітників та службовців сільсько
го господарства м заготівель В. К. Єршова, пер
ший секретар Маловисківського райкому партії 
В. В. Гуля та інші, всього 15 чоловік.

У постанові, прийнятій пленумом обкому КП Ук
раїни, визначено завдання по поліпшенню партій
ного керівництва профспілковими організаціями, 
посиленню їх роботи, спрямованої на дострокове 
виконання п’ятирічки, соціалістичних зобов’язань, 
узятих трудящими нашої області на честь сторіч
ного ювілею Володимира Ілліча Леніна.

♦ото А. ШЕВЧЕНКА.

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ
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Поважана людина в кол
госпі імені Карла Маркса 
Маловнсківського району 
групкомсорг бригади № і 
Світлана Дрофа.

— Чому навчилася? — за
питували П після повернення 
з курсів майстрів механічно
го доїння,

А навчилася дівчина бага
то чому. За десять місяців 
вона надоїла від кожної ко
рови по 2600 кілограмів мо
лока при річному зобов’я
занні 2350. Чи ж тільки на
ука причиною тому? Має 
комсомолка золоті руки, сте
реже зорю, щоб вчасно 
обійти тварин, а вони й від
дячують їй.
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участь 
партії 
Олек-

ідо Тихоступа, 
Начальником 
прожектора»

Районна комсомольська конференція відбулась у
взяли участь “
секретарі _ __  _______ _______  , ______ _________________
Б. С. Ясішовськпй. На організаційному пленумі .новообраного райкому ЛКСМУ 

і і на-

Вільшанці.
тасть перший секретар Вільшанського райкому КПУ 
і РК КПУ П. О Космая та П. С. Маленко, член бюр

В її роботі
; М. П. Линченко, 

бюро обкому ЛКСМУ

секретарем райкому обрано Леоніда Наконечного, другим секретарем 
пальником штабу «Комсомольського прожектора» — Любов Антснюк.

С
У роботі Бобринецької районної комсомольської конференції взяли 

перший секретар райкому партії О. О. Медведев, секретарі РК КПУ 
Сердюченко та І. Є. Бахтин, член бюро обкому комсомолу М. О. Сухом

участь 
М. Г.

. ------- .-------и ----- - ----------£ ---------------- , . _ -. ..-..ІЛІГН.
На організаційному пленумі райкому ЛКСМУ першим секретарем райкому 

комсомолу обрано Володимира Кришевича, другим секретарем і начальником 
районного штабу «КП» — Людмилу Єнладепко.

©
Районна комсомольська конференція відбулася в Голова ні вську. В роботі 

її взяли участь перший секретар Голованівського райкому партії Ю. Т. Кузь- 
мін, секретарі райкому партії В. Д. Бабій і О. С. Статіва, секретар обкому ком
сомолу М, Г. Гайдамака.

Організаційний пленум райкому комсомолу обрав першим секретарем рай. 
кому Анатолія Гейка, другим секретарем і начальником штабу «Комсомольського 
прожектора» — Галину Петренко.

Технікум радянської тор
гівлі — чи не наймолодший 
учбовий заклад у Кіровогра
ді. Але про його існування 
знають у Криму і Полтаві, в 
Одесі і Києві... Знають не з 
офіційних джерел чи з до
відників про набір студен
тів: просто учні нашого тех
нікуму добре зарекоменду
вали себе, як працівники 
торгівлі. Взяти б для прик
ладу першу виробничу прак
тику, котру проходили мину
лого літа в Криму. Серед ба
гатьох інших студентських 
груп республіки у змаганні 
за культуру обслуговування 
ми завоювали перше місце. 
В нас і зараз зберігаються 
грамоти Кримського курорт- 
торгу та тресту їдалень.

Цієї осені наші студенти 
виїздили працювати в кол
госпи області. Збирали ку- 
муРУДзу. перебирали картоп
лю, яилука знімали з дере
ва... І знову повернулися до 
технікуму з грамотами, але . 
цього разу — від правління 
колгоспу,

У технікумі, отже, мн на
буваємо не лише професії 
товарознавців, учимося не 
тільки гарно обслуговувати 
людей... Кожен день прино
сить нам щось нове, добре, 
котре кличе тебе жити чесно, 
робити приємність, радість 
не лише самому собі.

Згадую перші дні в техні
кумі. Зібралися мн тоді в 
класі, читаємо розклад за
нять, плечима здвигуємо:

— І для чого товарознав
цю фізика?

— Або історія?
— Еге, хлопці, он після

завтра ще й хімію доведе
ться гортати...

Нічого я тоді не сказав 
друзям, хоч і розділяв їхні 
думки. Справді, ну, нехай 
там математика... Вона кон
че необхідна для нашої про
фесії. А от мова, література?

Зараз мені просто смішно 
від отої хлопчачої наївності. 
Адже нас готують для робо-

ти не лише з німим товаром, 
а'в першу чергу — з людь
ми. Що дна повним, вимогли
вими, з різними характерами 
І запитами. Ото й доводи- 
тьсн сьогодні (а ми вже на- 
порозі першого випуску) 
працювати навіть поза про- 
ірамою в читальному залі,

для 
чого
ПОТРІБНА
ФІЗИКА?
частіше відвідувати бібліо
теки.

Ось 
ти до 
Зараз 
денти __
курсів. Гортаю зошити Люд
мили Лисенко, Наталки 
Кравчук. Валентини Поатав- 
цевої... Ціла гірка зшитків. 
Але ж з якою любов'ю і 
вмінням вини оформленії По
між акуратно виписаних сто
рінок ленінських праць — 
кольорові фотокартки, лис
тівки, малюнки періоду бу
ремного Жовтня. Кожен кон
спект відкривається портре
том Ілліча.
А ви не знаєте Ларису Зелін- 

ську, Людмилу Попову, Га
лину Мартинову, Валентину 
Куцак? На чорнобривих та, 
як кажуть пости, красунь із 
синіми очима нам щастить, 
їх більшість у технікумі. І 
кожна стріне вас ласкаво. 
Поведе показувати світлі 
класи, кабінети, спортивний 
зал. Але спершу...

Завітаємо до Ленінської

передо мною аонспек- 
Ленінського заліку, 

складають залік сту- 
другого та третього

кімнати. Це — наша гор
дість. Кожен експонат, нож
на фотокопія поселилися 
сюди не без участі нашого 
дружнього колективу. Вік
тор Хлівнцьний, наприклад, 
випалив на дереві портрет 
Володимира Ілліча, група 
дівчат другого курсу відтво
рила образ вождя на полот
ні, фотоальбом «Ленін і наш 
край» виготовили третьо
курсники. Всі ці роботи — 
не на якісь там офіційні за
мовлення, вони виконані за 
велінням серця.

У нас часто бувають гості. 
Он і зараз, бачу, як Лариса 
Зеліиська проводить у кабі- 
пет товарознавства групу мо
лоді. Знаю, обов'язково по
каже Ленінський куточок, де 
окрім бюста вождя — живі 
квіти, книжки з мудрими 
рядками... Такі куточки мн 
зробили в кожному кабінеті.

Якось підійшла до мене 
Валя Куцак. Обурена, роз- 
червоніла.

— Оце щойно була и мага
зинах... Шукала духи «По
дарункові»,.. Якби ти звав, 
чого тільки не наслухалася 
від продавців!

— Тебе обравшій, нагру
били?

— Ніхто мені не паї рубив, 
але образа моя хто-зна яка! 
Якою тільки мовою говорять 
до покупців симпатичні про
давщиці. Одне слово — на- 
півукраїнське, друге — не то 
російське, не то білоруське... 
Одним словом — вінегрет.

— А ти ж на першому кур
сі говорила: для чого мн 
вивчаємо мову, літературу?

Валентина зніяковіла:
— Так то ж було давно«. 
То було давно. Дивлюся 

на своїх друзів. на своїх 
майбутніх колег і тепло стає 
на серці. Завтра підуть вони 
в люди, понесуть не дише 
гарний настрій я д добру 
душу.
Валенгин ПАРСЕНІЬЄВ, 

секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського технікуму ра
дянської торгівлі.
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СТАРТ 
БЕРУТЬ 
СИНИ

Микола і Михайло Жа- 
бокрицькі — двоюрідні 
брати. Та не лише це рід
нить їх. У коротких біогра
фіях юнаків є дуже бага
то спільного.

Обидва молоді, спозне- 
ні енергії. Звичайно ж, 
хлопці захоплюються
спортом. Та не про спор
тивні старти братів піде 
мова. Нинішньої осені во
ни вийшли на старт своїх 
трудових біографій.

Ще недавно оцим по
лем ходили до школи в 
сусіднє село Оситняжку. 
Там же й зацікавилися 
сільськогосподар с ь к о ю 
технікою, почали вивчати 
трактор. А коли останній 
дзвінок надзвонив їм про
щання зі школою, хлопці, 
поміркувавши добре, всту
пили до Бобринецького 
професійно - технічного 
училища механізації сіль
ського господарства.

Дні навчання в учили
щі запам’яталися Миколі 
та Михайлові. Саме там 
Микола став членом Ле
нінської Спілки Молоді. 
Згодом кумачевий квиток 
із профілем вождя зігрі
вав груди Михайла. Там 
юнаки не лише оволоділи 
професією колгоспного 
механізатора, а й одер
жали перший політичний 
гарт.

Та ось і цей навчальний 
заклад закінчено. Дорога 
знову постелилась додому, 
в рідний колгосп «Більшо
вик» Кіровоградського 
району. Саме цього року 
батьки хлопців — Іван та 
Андрій Жабокрицькі, від
працювавши своє в кол
госпі, пішли на заслуже
ний відпочинок. Та в тру
довому строю Жабокри- 
цьких не поменшало. На 
місце батьків стали сини.

Вони прийшли в артіль 
тоді, коли сільські тру
дівники збирали урожай 
пізніх культур. їх молоде 
завзяття і комсомольсь
кий вогник стали в приго
ді артілі. Щедро вродила 

качаниста, цукрові буряки. 
Швидше б зібрати їх і 
вивезти у засіки, та тран
спорту не вистачало. Тоді 
хлопці разом з іншими 
механізаторами артілі 
вирішили працювати по 
півтори — дві зміни під
ряд. їх трактори з приче
пами, мов працелюбні 
бджоли, вдень і вночі сну
вали між полем і током, 
током і приймальними 
пунктами.

Фінішує осінь. У полі 
до пори, до часу — за
тишшя. Та роботи виста
чає. Ось у напрямку мо
лочно-товарної ферми 
поспішає трактор з приче
пом, навантаженим кор- 
мамил За кермом — зна
йомий юнак. Оце ж і є 
Микола Жабокрицький. 
Молодому трактористові 
доручили відповідальну 
справу: забезпечувати
кормами громадське тва
ринництво. На перший по
гляд, робота досить таки 
прозаїчна. І все ж приєм
но, коли увечері дівчата- 
доярки обмінюють с я 
відомостями про надої: 
в однієї корови додали 
молока, в другої, в тре
тьої.

А в Михайла в ці дні 
інші турботи. Його вклю
чили до складу бригади 
по ремонту сільськогос
подарського інвентаря. 
Хлопець старається. Ад-' 
же цим інвентарем він 
разом з друзями працю
ватиме в полі наступного 
року.

Осінні вечори огорта
ють землю, село. При
нишклими вулицями по
вертаються з роботи 
хлопці, несуть у руках мо
лоду неспокійну втому. А 
сусіди, як оіг.ним, тисн/гь 
долоні, вітаються шаноб
ливо.

. Л. НАРОДОВІ! й. 
Кіровоградський район.

S 
и

о 
m

ф Позавчора в Кіровогра
ді закінчив роботу семінар 
секретарів позастатутних 
комсомольських організацій 
та заступників начальників 
навчальних клубів ДТСААФ 
по виховній роботі. На семі
нарі йшла мова про завдап 
ня комсомолу п роботі на
вчальних клубів ДТСААФ та 
про поліпшення культурно- 
масової роботи, проведення 
спортивних змагань, органі
зацію походів по місцях бо
йової і трудової слави ра
дянського народу.

Учасники семінару зустрі
лися з Героєм Радянською 
Союзу В. Верхолаицсвим.

Ю. ОВЧАР.

0 Цікаві зустрічі, вечори 
відпочинку молоді проходять 
в ці дні в профтехучилищах 
області та міста. В профтех
училищі № І, наприклад, 
відбувся конкуре революцій
ної пісні та пісень часів Ве
ликої Вітчизняної війни. В 
ньому пзяли участь понад 
200 юнаків та дівчат. Кон
курс відкрився піснею «Ленін 
завжди живий».

Хвилюючою також була 
зустріч учнів цього училища 
з в’єтнамськими юнаками, 
які навчаються в ШВЛІ1. 
Після дружньої розмови від
бувся концерт художньої 
самодіяльності. Бурхливими 
оплесками була зустрінута 
пісня «Руки прочь от Вьет
нама». її співали юнаки та 
дівчата училища і в’єтнам
ські гості.

О. ПОРКУЯН, 
методист Будинку 
культури профтех- 
освіти.

f

І ВЕТЕРАНІВ - КОМСОМОЛЬЦІВ 
РОЗПОВІДАЄ ПРО ПЕРШИХ

І
І
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НОРКА ЛЮБИ
Він, як дигнна, пустував з дівчиною, 

а та брала його па руки, відпускала, 
знову підхоплювала і клала на шию. 
Він завмирав і на мить ставав коштов
ним коміром, потім крутився млинком, 
заглядав господині в очі, розпушував 
хвоста і задоволено гасав прміж кліт
ками своїх братів і сестер.

Люба Перканюк ще якусь хвильку 
бавиться з норкою, робітниці віддалік 
спостерігають ту картину, жартують і 
трохи навіть заздрять дівчині. Вона 
наймолодша на фермі, а бач, першою 
приборкала хижака, . І

Люба усміхається. Ну, який же він 
хижак, оцей Василсчко? Ласкавий, 
слухняний і довірливий. Правда, спо
чатку був страшенним боягузом. Тіль
ки-но вона торкнеться його хутра, за
бивався в глибину клітки. Однак дів
чина наполегливо добивалася свого. 
Накупила дитячих іграшок, часто за
тримувалася біля клітки і подовгу 
бавилася і розмовляла з норкою.

... Після закінчення одинадцятого 
класу Люба працювала в іншому міс
ці. Але хіба ж вона винна, що їй так 
подобалися оці голубі, чорні та білі 
звірята? Було, де не ходить, а думка 
все: як би влаштуватися біля норок. І 
ось уже два роки Люба працює на 
фермі. Доброю господинею обходить 
своїх підопічних, а вечорами поспішає 
до радгоспного клубу. Там па неї че
кають подруги, щоб почати чергову 
репетицію, чекає завідуючий клубом 
Володимир Павлович Сіроштан, який, 
як піхто інший, «боліє» художньою са
модіяльністю. *

Включено магнітофон на запис. Раї-

ПЕРКАНЮК
са Сіроштан, Валентина Спршісяп, 
Раїса Лпсковська, Галина Аркан та 
вона, Люба, починають спів. Тоді усе 
в клубі завмирає, і лише ніжна .мело
дія випливає далеко за стіни примі
щення.

Робітники радгоспу «Червона поля
на» вже не раз аплодували сільським 
аматорам. Бо не лише завідуючий заці
кавлений у налагодженні художньої 
самодіяльності. Комсомольський комі
тет допомагає йому в роботі. Та і як 
же інакше, коли до складу .комітету, 
як і до клубної ради, входять активісти, 
учасники художньої самодіяльності. Та 
й вона, Люба, — член комсомольсько
го комітету, агітатор, депутат сіль
ської Ради. Хіба ж вона може бути ос
торонь?

Любі двадцять один. Вона струнка, 
як молода тополька, рухлива,- як зай
ченя. На обличчі у дівчини — завжди 
посмішка. А зараз бачу па ньому лег
кий сум. Що ж трапилось?

Надходить зима, час забоіо порок. 
Якось не думалося, коли виховувала 
своїх красейів, що цей час прийде так 
швидко. Хочеться втішити її,' сказати 
про наших дівчат і жінок, яким гак-до 
лиця будуть вирощені Любою «комі
ри». Не говорю цього, але впевнений, 
що прийнявши нову партію звірят, 
комсомолка з такою ж енергією візь
меться за їх вирощування. Бо лю
бить дівчина свою роботу, а цс — го
ловне.

Г. ШЕВЧЕНКО.
Доброве/шчківськнй район.

ВПЕРШЕ Хару я почув на 
заключному засіданні

VI з’їзду Спілки комуністич
ної молоді Чілі. За чілій- 
ською традицією, всі збори, 
семінари і різні торжества 
починаються звичайно висту
пом танцювальних колекти
вів, народних співаків. Так 
було і цього разу.

Делегати з’їзду і запроше
ні заповнили великий зал 
критого стадіону «Ната- 
нісль» у Сантьяго. В центрі 
стадіону па імпровізованій 
сцені виконавці зміняли однії 
одною: танцювальний _ ко
лектив із якоїсь далекої про
вінції виконав народний та
нець, з декламуванням вір
шів чілійських поетів висту
пила дівчина, юнак заспівав 
декілька народних пісень.

І раптом зал неначе зав
мер. Погляди всіх присутніх 
були спрямовані на сцену.. 
Там сгояв юнак весь у чор
ному з традиційним індіан
ським пончо через плече. В 
правій руці він тримав гіта
ру, а ліву підняв, вітаючи 
глядачів. Тиша тривала де
кілька хвилин, потім залуна
ли оплески і вигуки «Вік-тор 
Ха-ра! Вік-тор Ха-ра!». На
решті залягла тиша, і він за
співав. Вільно лився окса
митний голос низького темб
ру. Але вражали слухачів са
мі пісні. В них відчувався 
пристрасний, гнівний голос 
протесту проти неспра
ведливості. Хар.і співав

• ТВІЙ 
РОВЕСНИК 
ЗА рубежем

протесту
ие- 

пр<» 
за- 

Параг-

ПРИ БОБРИНЕЦЬКОМУ РАЙКОМІ^

КОМСОМОЛЬЦІВ І ПРОСИТЬ ЗЕМЛЯКІВ
РАДА

ЛКСМУ
ДОПИСАТИ НЕВІДОМІ СТОРІНКИ ГЕРОЇЧНИХ СПРАВ МОЛОДІ.

Гї ЕРША соціалістична група молоді, як згадує 
’ 1 Євдокія Петрівна Мельниченко, зародилася в 
Бобринці ще в 1918 році. Але керівництво в пій за
хопили спіши торгівців, багатіїв міста.

В 1919 році керівники райкому партії П. 10. Мель
ниченко і Бурякуватий доручили Євдокії і Ніні 
Мельниченко, Жавотинській і- ще одному юнакові 
(прізвище не вказано, встераии-комсомольці вва
жають, що це був Секкер) вирвати пролетарські

молодь з-під вороаюго впливуІ
І
І
І

І
І
І

І

про мужність героїв 
скореного В’єтнаму і 
героїчну Кубу, про 
катованих патріотів Г._. 
паю і Гаїті. Він співав пісню . 
за піснею, і люди, як зача
ровані, слухали його.

Коли він закінчив, усі рап
том встали, залунали бурх
ливі оплески. Із глибини за
лу донісся вимогливий вигук 
«Пуерто-Монтт». Співець під
няв руку і, посміхаючись, 
сказав: «Добре, я заспіваю 
«Пуерто-Монтт», але давай
те домовимося, співати буде
мо всі разом». 1 Хара заспі
вав. Вся багатотисячна маса 
підхопила пісню. Зал співав 
про тяжке життя трудящих 
Чілі, про їх прагнення до 
свободи і щастя, про їх бо
ротьбу. Пісня розповідала 
про трагічні дні березня 1969 
року, коли проти робітників 
Пусрто-Монтта власті кину
ли поліцію і армію, коли 
солдати стріляли в беззахис
них робітників.

Пісня скінчилася. Наступи
ла тиша. І коли Хара поки
дав сцену, всі встали і мовч
ки проводжали його. Чілій- 
ська молодь дякувала співа
кові і шанувала пам’ять за
гиблих у боротьбі...

Віктор Хара народився в 
сім’ї батрака. У батька піко-' 
ли не було своєї землі. З 
дитячих років на чужих по
лях трі’дився і Віктор. Важ
ко сказати, коли і де хлоп
чик знаходив час, щоб нав
чатися. але вій використову
вав буквально найменшу 
можливість: навчався зі зна
йомим студентом, брав уро
ки в сусіда-учнтеля. Неза
баром сім'я в пошуках робо
ти переїжджає поближче до 
Сантьяго. Хара потупає до 
школи ДЛЯ дорослих. Вдень— 
виснажлива праця, а увечері 
1 вночі — книги, книги, КПИ- 

Е-іискуче закінчившії 
колу, син батрака вступає 

"а театральний відвід Уні
верситету Чілі. Пройшов дс- 
кнй час, і він — режисер 

Університетського театру.
Віктор Хара вперше в Чіті 

"■шить п’єсу А. п. Чехова 
«Дядя Ваня», зараз пій за
думав здійснити постановку 
«Чайки», в 1967 році в скла
ді групи чілійських артистів 
пін побувай у Радянському 
^о'озі. «Ніколи я не бачив 
стільки прекрасного, — гово
рив він, — ца исе життя у 
мене залишиться пам’яті, 

перебування п цій воіс
тину чудесній країні», 

зайнявшись театром, Хара 
"5 °Ц.>К®, ,,ас ,ІС забуває піс- 

1,1 багато працює, пише 
тексти пісень, перекладає їх 
.ашМУ3гКу' 1 с,і1пає. Зараз 
1 Іілі багато співаків вико
нують «пісні протесту». Але 
Родоначальником цього жан- 
ру є Віктор Хара.

А. МЕД ВЕДЕН К0, 
кор. ТАР С.

І
S.

ІУ 20-х роках виникають перші комсомольські осе
редки в селах району. Із спогадів першого секрета
ря комсомольського осередку в селі Жовтневому 
В. Сабодаша взнаємо, що цей осередок пнпик ще 
восени 1920 року. Під керівництвом парторганізації. 
яку очолював Федір Павлович Качан, комсомольці 
заготовляли хліб для фронту і робітників міст, зі 
зброєю в руках боролися з різними бандами і міс

цевими куркуля
ми.
Зі спогадів М. Я. 

Жсрдіева бачи- 
. мо, що о 1924 — 

1925 роках були 
утворені комсо
мольські осередки 
в селі Рощахівці 
і в радгоспі 
«Радстрій», «Чер
воний землероб», 
їм. Рози Люксем
бург і в племроз- 
саднику «Відрод
ження».

Бабич - Горький 
пам'ятає. 
1920—1923 
існували 
мольські 
ки в Кетрисанівці, 
рада ветеранів не

БЮГРАВШ
РІЗНИМ
ПОЧЕРКОМ

„_ г_____ ____ . утворити комуніс
тичну групу з робітничої і бідняцько-селянської мо
лоді. Це завдання було виконано. У 1919 році наро
дився перший комсомольський осередок. На початку 
1920 року до Бобринця прибули представники з Ми
колаївського губному комсомолу і утворили тут пер
ший райком комсомолу.

Першими секретарями райкому комсомолу були 
в 1920—1924 роках: Маслов, Покровський, Володар
ський, Районов. Алий. Червоний, Мацкін, Гаренко 
і Вовк.

Маслов, Володарський, Бабич-Горький згадують, 
яку велику допомогу подавали комсомольці міста 
раіікомові партії в боротьбі за зміцнення Радян
ської влад:і. В ті роки на території Бобрйнеччини 
діяли різноманітні банди куркулів. Комсомольці міс
та завжди брали активну участь зі зброєю в руках 
в розгромі цих банд.

У 1921 році перед наступом банди Махна Василь 
Олейников, який тоді очолював частину особливого 
призначення, мобілізував усіх комсомольців міста в 
бойовий загін.

Комсомольці брали активну участь у конфіскації 
майна багатіїв, торгівців. Вилучене майно переда
вали культосвітнім установам, клубам і дитячому 
буднику.

Микола Якович Жердієв, член КПРС з 1921 року, 
який у 1921—1925 роках працював зав. економвідді- 
лом райкому комсомолу, пригадує, як комсомольці 
міста боролися за кращі умови праці наймитів, за 
те, щоб вони харчувалися разом з господарями за 
одним столом, щоб оплата праці відповідала за
конам про працю, щоб наймити мали вільні вечори 
і вихідні дні.

і

ЩО в 
роках 

комсо- 
осеред-

Олексіївні, Сланці. Але ще ___ .___ __
має спогадів колишніх комсомольців цих осередків. 
Чекаємо, що вони скоро відгукнуться.

ЧЛен КПРС з 1929 року Олексій Савелійович 
Штанько, який працював секретарем комсомоль
ської організації в селі Буховецькому в 1931 році, в 
своїх спогадах згадує першого секретаря цього 
осередку Василя Кириловича Усяка. «В. К. Усик,— 
говорить О. С. Штанько, — був енергійним ватаж
ком молоді села, ініціатором створення комсомоль
ської організації, яку очолював у 192В році. В 192В 
році всі комсомольці — їв чоловік — першими за
вербували своїх батьків до колгоспу».

Комсомольці не чолі з В. К. Усиком осли велику 
політосвітню роботу в хаті-читальні, проводили си
стематично бесіди, читки газет і регулярно — по- 
літзаняття з комсомольцями.

Зі спогадів Василя Семеновича Безроднього, пер
шого комсомольця з села Фисунопа (тепер Кам’ян
ка), дізнаємось, як вій з Миколою РаДіоиовичем 
Бонцевичем ходив на комсомольські збори в Кстри- 
санівку, а потім у 1919 році утворилася комсомоль
ська організація і в їх селі. Першим її секретарем 
був М. Р. Бонцевнч.'

Дуже багато сторінок славної біографії поки що 
не відомі. І ми просимо псіх земляків-ветерапів від
гукнутись, допомогти написати історію становлення 
комсомолі! в нашому районі. Чекаємо допомоги і від 
червоних слідопитів шкіл.

досі

За дорученням ради ветеранів
Т. КУХТ1Н.
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9 пзйоигУІпГ1м’У с’ В,Л,’Х(,І1ОМУ Ульяновського 
району нам ять односельчан, які загинути 
за Радянську владу в боях громадянсікої 
та Великої Вітчизняної воєн,

___________ ____  Фото в. КОВПАКА.
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„МПТУ
оголошує
набір...

Відверто кажучи. о мої особисті 
плани не входило припинити навчання 
в школі на восьмому класі. Але карти 
перетасував, як кажуть, один випа
док. Десь на початку навчального ро
ку задумав я зібрати собі радіоприй
мач. в магазині накупив напівпровід
никових діодів і тріодів, конденсато
ри, опори. Прнступип до монтажу. 
І тут розчарувався. Пе говорить мін 
приймач — і край. Крутив я його,

пері із, а потім до вчителя фізики 
звернувся. Подивився ВІН на моє тво
ріння і запитує:

— А на якому струмі працюватиме 
твій приймач?

— Як на якому? — перепитую.
~ Ну, на змінному чи постійному? 

дивився па нього і но розумів.
На змінному, — відповів йому 

навмання.
“ Тоді де ж твій випрямляч?
—• Що це ще за випрямляч?

О. то ти, я бачу, елементарної 
електротехніки не знаєш. Навіщо ж 
перешся за монтаж радіосхем?

«При чому тут електротехніка, ду
май я собі, коли мені радіо подобає- 
тьсіі>» А тоді згадав. Колись вітер 
ічрвав у нас вдома дроги лінії елект
ропередачі. Сиділи ми в темряві, і ра
діо мовчало. Значить, таки дійсно ра
діо без електроенергії, що птах без 
ьри.ч. Ото я й вирішив зайнятись ви
вченням електрики. Та не. просто окре
мого розділу фізики, а практично. А 
тут ще й оголошення до 
ло, що Олександрійське 
набирав учнів.

і Роздумувати не було чого. Ледь 
■ діждався закінчення навчального ро

ку —і хутчіш туди.
г У приймалміій комісії на мене зди

вовано подивились: мовляв, із Київ
ської області в Олександрію приїхав?

— Приїхав, — кажу, — бо хочу 
електриком бути.

’ — А чому саме електриком? — пе
репитали.

— А тому, — відповідаю, — що це А 
найпотрібніша, якщо хочете знати, на 
землі професія. Де зараз можна обій
тись без електрики? В промисловості, 
сільському господарстві, на транспор
ті, космонавтиці, автоматиці? Навіть 
вдома. Телевізор, радіоприймач, 

, холодильник, пральна м а ш нп а, 
праска. Чи знали б ми про них, якби 
не було електрики?

Багато я б міг говорити про свою 
професію. Але послухаю токарів, слю
сарів, які поруч зі мною пчагься, — 
не 
їх

рук потрапи-
МПТУ ЛЪ 1

можу і з ними не погодитися, що 
професії не менш важливі.

Михайло ХМЕЛЬ, 
учень 11 групи електриків.

Сторінка для учнів профтехучилищ
У тебе вже позаду школа, 

клас і вчителі. Але сьогодні 
ти все одно звешся учнем. 
Бо вчишся новим премуд
ростям — премудростям 
професії. її обирають раз і 
на все життя. Тому як небез
печно помилитись у цьому 
величезному виборі.

Всі професії цікаві, роман
тичні, складні і перспективні. 
Кожна приваблює чимось

своїм, тільки їй властивим. 
Але присвятити себе треба 
лише одній.

Твій вибір уже зупинився 
на чомусь. А як ти дійшов 
до нього! Можливо, хтось 
тобі допоміг? Чи багато ти 
знаєш про свою майбутню 
професію! Чимпрофесію! Чим саме вона 
тобі сподобалась! Цій темі 
присвячуємо сьогоднішній 
випуск «Горизонту».

ЯКА 
ХВОРОБА?

Іде урок виробничого навчання в технічному училищі 
№ 1.

Фого М. РИБАЛКА,

І подруги, і знайомі часто 
мене запитують: чому ти, Ка
тю, вирішила стати токарем,а 
не вчителем, приміром, чи лі
карем. Послухаю я такі роз
мови і смішно мені стає.

А хіба токар це пе той же 
лікар? Тільки лікар машин і 
механізмів. Ось зараз прийшли 
ми па практику на Олександ
рійський завод підйомно-тран
спортного обладнання. Стоять 
там пошкоджені підйомні кра
ни різних типів.

— Лікуйте, — сказали нам.
І ми починаємо «вислухову

вати» їх. У цього ось підшип
ники спрацьовані, а у цього — 
втулки. Он у того велета ходо
ве колесо вийшло з ладу.

Встановили, так би мовити, 
діагноз. А потім уже картина 
ясна. Вмикається потрібний 
верстат — фрезерний, чи то 
шліфувальний, чи свердлиль
ний. Раз-два — і потрібна де
таль готова. Ставимо її на міс
це спрацьованої — будь ласка, 
«хвора» машина знову на 
ходу.

вн запитуєте, чому я на 
токаря пішла.

...НЕ ТІЛЬКИ
Катерина АФАНАСЬЄВА, 

учениця 10 групи тока
рів Олександрійського 
МПТУ № 1.

КОХАНИМ
па пошту, 

дівчині, що 
робота. І’е- 

,_И _ . „ — _  _______ . ' Але
почекайте з висновками. Я н сама так колись думала. Поки 
пе зустрілася з однією дівчиною (ні прізвища, ні імені її не 
знаю), яка працювала на нашому Кнлійському районному 
відділенні зв’язку, що на Одещині.

Я чекала черги, щоб підправити бандероль. ПередІ мною 
стояв якийсь елегантно вдягнений хлопець і простягнув у ві
конце текст телеграми. Розрахувався і пішов.

Я теж подала у віконечко свій пакунок. 1 дівчина вже хо
тіла оформляти ного, як раптом щось згадала. Схопила бланк 
телеграми, яку дав хлопець, розгублено подивилася но боках.

— Ой, він же не вказав район. Куди ж я її відправлятиму? 
Ще мить, і дівчина легигь вслід за хлопцем.
Проходить хвилина, дві. Па столі лежать посилки і банде

ролі, лист,! і гроші. Вона навіть не встигла заховати їх у 
шухляду. Та ось двері розчиняються, і на порозі з’являється 
вона з тим же хлопцем.

— Район як зветься, куди ви телеграму надсилаєте? — по
чала йому пояснювати.

— Справді... От голова.
Дівчина, як пі в чому ні* бувало, почала швидко виписува

ти квитанції.
Але хлопець знову підійшов до віконця і простягнув їй дві 

ніжні троянди.
— Візьміть, — сказав він. — Віз їй. Але... Я ще, 

етапу.
— Та що пи, — зашаріласі. попа.
— Візьміть, візьміть. Спасибі вам, — сказав, і 

виходу.
Я стояла приголомшена. Досі думала, що квіти 

лише коханим.
Я позаздрила цін дівчині щирою заздрістю. Так

Ваді потрібно надіслати телеграму. Приходите 
берете бланк і заповнюєте. Потім вручаєте його 
сидить за віконечком. Здається, прозаїчна у неї . 
зультатів її в руки не візьмеш і не побачиш в натурі.

ВІДГАДАЙ 
ЗАГАДКУ

може, ді-

піїпов до

дарують

... хотілось
т—бути на її місці. Але тепер цей час недалеко. Наступного ро-

ку закінчую Кіровоградське технічне училище № І і буду 
працювати оператором поштово-телефонного зв’язку. Куди б 
не поставили мене — на сортування листів чи прийманий 
посилок, на приймання телеграм чи поштових переказів — 
скріп, робота буде зв’язана з людьми. А цс значить: треба 
працювати гак, щоб нести їм тільки радість.

Якби народна мудрість скла
ла загадку про нашу профе
сію, то вона мала б, такий 
приблизно вигляд: що то за 
ремесло, що ним володіє кож
ний? Справді, що цс таке?

— Ку-лі-на-рія.
Тепер ви згодні, що кожен 

має з нею справу щодня. І вже 
кому, кому, а жінці без знань 
кулінарних премудростей ніяк 
не обійтись. Бо що то за госпо
диня, яка не вміє зварити 
смачний борщ або пригостити 
крихким печивом.

Але теперішня кулінарія 
давно пересягнула перелік 
найнеобхіднішнх страв. Щоб 
підрахувати скільки, потрібна 
була б електронно-обчислю
вальна машина. Та й то спра
витись їй було б важко: в 
кожному селі н місті є свої, 
«фірмені», страви.

Якщо ви не байдужі до ньо
го, то, певно, помітили на при)- 
лавках наших кулінарних ма
газинів рулет по-кіровоград- 
окн чи кіровоградський торт. 
У їх виготовленні є частка і 
нашої фантазії.

ВОЛОДЯ зайшов до пустого кабінету. Пі
дійшов до вікна, що дивилось прямо на 

залізничне полотно. Настрій у нього був та
кий, коли кажуть, що «кішки на душі шкря
бають». Знову в ного групі з’явились двійки. 
А один втік з уроків. Тепер так і знай — на 
педраді з кого стружку зніматимуть? З май
стра. -

«І навіщо я погодився перейти на цю робо
ту?» — картав себе. Ця думка останнім ча
сом зовсім пе давала йому спокою. Та й як 
ти забудешся, коли ось і зараз однії за од
ним пролітають стрілами перед вікнами ста
леві велети — електровози і тепловози. Тяг
нуть за собою ланцюги вагонів з такою лег
кістю, ніби хвіст комети. Цс пс тс, що було 
років 15 тому...

Ледве випросив Володя у батька', щоб тон 
повів його в депо. Взяв Іван Якович сина 
за руку і повів. Переходили колію саме я 
цьому місці, куди дивився зараз Володя. Вій 
весь час приставав до 
батька: «А що цс?», 
«А чому?».

Іван Якович розпові
дав, пояснював, як до
рослому. Обидва зади
вились на закіптюже- 
ниіі паровоз, що тягнув 
вагони з рудою. З ка
біни раз по раз вигля
дав машиніст і Дивив
ся на колеса, які ледь 
оберталися. ,

— Чого то він? — за
питав Володя.

— Дивиться, чи кру
тяться, — трохи не жар
туючи. відповів батько.

— А чому нони так 
повільно?...

— Бо важко.
Іван Якович помітив, 

як спохмурніло облич
чя енна, як він не по- 
дитячому задумався.

— Скоро паровоз ти 
побачиш тільки в му
зеї. Бо є вже електро
вози.

— І ти будеш на них
— Аякже.
— І мене покатаєш?
— Звичайно.
З того дня Володя тільки й жив батьком. 

Все дивився, коли ж з’явиться знайома пос
тать у чорній шинелі з білими гудзиками. А 
потім уже не відчепиться, поки батько не 
розповість до подробиць, яка дорога була, 
який вантаж везли. Часто розповідав батько 
такі пригоди, від яких у Володі чуб їжачив
ся і мурашки повзали по спині. Але кожного 
разу розповідай щось нове і нове. Бо, казав 
він, «поїздка на поїздку нс приходиться».

Але Володя ще придивився. Сніп іскор ви
ривався з-під коліс і розбивався об рейки. А 
якщо так, то це як закон...

— Горить букса, — уже впевнено сказав
він. ,

Що робити? До першої зупинки ще добрих 
півсотні кілометрів. Та до неї вссрівно не до
тягти. Зупинитись? Швидкий поїзд ззаду 
мчить. Але при небезпеці і за соломину ха
паються. Поїзд зупиняється. Володя що е си
ли мчить до останніх вагонів, швиденько, як 
тільки можна було, усував небезпеку. І вже 
на зниженій швидкості поїхали до зупинки.

— Чому так повільно їдете? —- чується а 
радіорубці голос машиніста швидкого пої гда, 
який на п’яти наступає.

— Аварія... — пояснює йому Віктор Сте
панович.

Ледпс дотягнули до Корольовки, взяли до* 
звіл стати в тупик...

Повернулись назад у депо, а на Володю

Людмила МАКАРЦОВА.

Є. НЕТУДИХАТА, 
учениця Кіровоград
ського кулінар ного 
училища.

НЕ САМА
МАШИНА
ХОДИТЬ

працювати?

Т ОМУ Володимир Мазур прийшов у Зна- 
1 м’янське профтехучилище № 7 вже підго

товленим. Закінчив його з відзнакою і одер
жав призначення у Знам’янське депо. Поста
вили мого помічником до досвідченого маши
ніста Віктора Степановича Кравцова.

Повік не забути Володі того першого від
чуття, копи сталева махина здригнулась, 
колихнула і плавно почала набирати швид
кість. Монотонний перестук коліс змінювався 
скреготом на стрілках. Могутнє світло фар 
розсовувало темряву, І тоді яскравіше світи
лись різнокольорові очі світлофорів. Володя 
напружено дивився в них і виразно повторю
вав Віктору Степановичу: «Горить синє світ
ло. Горить синє світло». Машиніст і сам ви
глядав у віконце, щоб переконатися. Бо па
м'ятав випадок, коти один помічник від пе
ревтоми сплутав синій колір із зеленим. Що 
толі було — годі й згадувати.

Перша поїздка пройшла без пригод. Зате 
друга... Цього разу вони мали вести вантаж
ний состав до П’ятнхаток. Машина впевне
но пролітала, полустанки і переїзди. Володю 
щось непокоїло, він раз по раз виглядав у 
вікно, дивився па вагони. Вітер свистів у ву
хах і під швидкості сліпило очі. Але він по
мітив, що у хвості состава щось Іскрить з-під 
коліс. Напружив зір. подивився ще раз.

Степановичу, горимо,—злякано повідо
мив машиніста.

— То, мабуть, гальма заклинило, 
спокої в його Віктор Степанович. — за-
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вже чекала нагорода — грамота за пильність 
і винахідливість.

А ІНШОГО РАЗУ (цс було трохи пізніше)
В. С. Кравцов з Володею повели в рейс 

пасажирський поїзд. Шлях не такий і дале
кий — із Знам’янки до Мироиівки. Давно 
знайомий до кожного вибалку чн підйому. 
Той же розмірений стукіт коліс, від якого 
дуже хочеться спати. Володя не піддавався 
заколисуванню. Весь час стежив то за світ
лофором, то просто виглядав у вікно, огля
дав поїзд. Як раптом... Що це? Через заліз
ничне полотно сунула череда корів. Аж у 
очах потемніло в хлопця. Якщо не вжити 
термінових заходів — аварія неминуча. А там, 
позаду, — люди. Г..... ......г.
грають в шахи, п’ють чан. В 
вають пайжахлнвіші картини, 
пе, і кінця їй немає.

Не змовляючись, машиніст І 
вмикають екстрені гальма та 
лоді і зараз вчувається той 
скрегіт коліс, сильний поштовх, під 
вони попадали в кабіні Обидва повиходили, 
розігнати збунтованих корів, які тікали від 
пожежі і поїхали далі. А на кінцевій зупинці 
до них підбіг один з пасажирів:

— Ви що, заснули в дорозі? Хто вас учив 
так гальмувати? Почекайте, міг на вас упра
ву найдемо.

Машиніст і Володя під такої «подяки» на
віть виправдатись не змогли. Бо від образи 
голос «заклинило».
П 1СЛЯ ЦІЄЇ ПОЇЗДКИ Володю збиралися 
11 «пересадити за праве крило» (перевести 
з помічників у машиністи). А тут запрошення 
на посаду майстра виробничого навчання в 
училище, яке два роки тому закінчив сам.

Перш ніж дати згоду, порадився з батьком 
(Іван Якович теж за станом здоров’я змуше
ний був залишити роботу машиніста і перей
ти майстром в цс ж училище).

— Що я тобі можу сказати, енну? Вірю, 
що ти весь у тій роботі. Але майстром не 
менш відповідально і цікаво. Навчити люди
ну полюбити і зрозуміти професію, яку об
рав, — це майстерність свого роду. А в те
бе це є.

Тож і погодився.
Володя — наймолодший у колективі вчите

лів і магістрів. У його групі учні є старші за 
нього. Але розбирається він в людях не гірше 
досвідчених. Ось дивиться на своїх вихован
ців і може безпомилково сказати: з цього 
буде машиніст, а цей так і залишиться у по
мічниках. Бо не вміє навіть юбку (нижню 
частину) електровоза витеріи. Шатнрить-ша- 
тнрить тряпкою в одному місці, а подивись 
проти сонця — серпи пороху видно. А для по
мічника машиніста і така «дрібниця» дуже 
важлива.

І Володя занотовує у блокноті: повести .......   хоч вона Пр0_ 
взагалі робота 
інструкціями й 
На ньому тре-

Вони зараз безтурботно 
голові пропли- 
Але череда су-

його помічник 
ПІСОЧНИЦІ. Во- 

ііесамовіітніі 
якого

навколо цієї деталі розмову, 
грамою не запланована. Та й 
на залізниці така, що все 
настановами не передбачиш, 
ба теж наголосити.
р ОЗДУМИ перервав завуч.

— А. ось де він Володимире Івановичу, до 
вас прийшли.

Глянув — В. С. Кравцов.
— Віддайте його нам, — звернувся Віктор 

С тепанович по завуча. — Не можу я тепер 
п,Діоратн собі помічника, хоч плач.

Обоє подивились на Володю. Той стояв, 
опустивши голову, ніби в чомусь завинив.

— Та ні, — мовив. — Групу ж треба ви
пустити.

Г. ПРОКОПЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».
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V ОЛНСЬ у цих краях мандрував Горький. 
*« Пам' ятаетс «Мальву»? Батрачка, яку нуж
денне життя погнало з дому на заробітки, від
повіла тоді Олексій Максимовичу:

— А я з Павлнша...
Село Паплиш на Придніпров’ї, Коли, бува, 

трапиться вам їхати на Кременчуцьке море 
битим полтавським шлихом — зупиніться на 
півдордзі. Рукою подати від автостради — 
школа. Сотні таких на КіровоградщипІ, але як
раз павлиських педагогів та їх керівника яле- 
на-кореспондента Академії педагогічних наук 
СРСР Василя Олександровича Сухомлннського 
знають по всій країні.

Десятки листів і бандеролей на ім’я дирек
тора, місцевої школи надходить до- Пав.тисько- 
го відділення зв’язку. Серед цього потоку ко
респонденції нерідко можна зустріти пакети з 
штемпелями Болгарії і Японії, Монгольської 
Народної Республіки і Куби, 'Іехословаччини, 
Угорщини...

І це вв тільки ластівне спілкування радян
ських і зарубіжних колег з українським педа
гогом. Тридцять п’ять книг (більше двадцяти 
вийшли й за. кордоном) видав за повоєнні роки 
Сухомлинськнй. Сотні наукових статей нале
жать перу Василя Олександровича.

У видавництві «Промінь» наступного року 
виходить документальна повість Олександра 
Чернецького «Посади своє дерево...» В невели

кій розвідці важко охопити величезну лабораторію визначного радянського вченого Героя 
Соціалістичної Праці В. О. Сухомлннського. В книзі — лише тонкі штрихи, що висвічують 
окремі грані його наукової і педагогічної роботи. Грані ті розцвітають багатобарвною .май
стерністю експериментатора, який слідом за Макаронном, але в нових умовах, значно роз
ширяв концепцію дисципліни, як моральної і політичної категорії, свідомої і активної дис
ципліни боротьби і подолання труднощів. Поглиблюючи макаренківську теоретичну спадщину 
цілеспрямованого педагогічпого впливу, а саме систему перспективних ліній, В. О. Сухомлпн- 
ськнй далі родмшув вчення свого наставника.

Сьогодні в Павлнсьвій школі відбувається незвичайний у шкільній практиці процес регене
рації педагогічних знань. Про це — І розповідь в кинзі О. Чернецького «Посади своє дере
во—», уривки з мої мн і починаємо друкувати.

Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ,

ПОСАДИ СВОЄ ДЕРЕВО
ДО школи 
ПРИХОДИТЬ 
КАЗКА

...Однієї весни до Сухомлннського стали при
їздити особливо часто. На педагогічних нау
кових конференціях стільки було наслухано 

■ про Павлиську школу і її директора, що серед 
учителів з’явилися скептики, які, приймаючи 
на озброєння теоретичні положення багаторіч
них наукових спостережень Сухомлннського, 
водночас бажали за краще переконатися в 
усьому па місці.

Були й такі, що після далекої втомливої по
дорожі, зійшовши на автобусній станції «Пав- 

I лиш» (а вона розташована за кілька десятків 
метрів під школи), простували до природничих 
кабінетів і виробничих майстерень та в розкіш
ні кутки шкільного саду, обминувши гостин
ність павлиських педагогів. З боятаі. що рап
том Сухомлннсьжпй покаже ляше спеціально 
зготоване, «організоване» для тих, хто наві
дується до нього здалеку.

Так було з однією львівською делегацією і 
групою вчителів Грузії, Узбекистану. А переко- 

| навшись за годиву-другу, що в павлншан ні
чого парадного немає, приходили до Сухомлин- 
ського і вже потім разом подорожували кабінс- 

і тами літератури і фізики, знайомилися з ку
точком Праці і Садом матері, відвідували уро
ки історії, які веде директор, і брали участі, в 
роботі гуртків «Подорож у минуле народів», 
ходили за село з піонерськими постами береж
ливості, були на святі «Дня Матері»...

А одного разу, коли Сухомлннського запро
сили виступити на якійсь авторитетній обласній 
нараді, він, вибачившись, залишив гостей од- 

; ннх. Перед від’їздом приніс до кімнати кілька 
' зшитків, на обкладинці яких старанним учнів

ським почерком було виведено одне слово: 
«КАЗКИ».

І — Прочитайте. А завтра все обговоримо 
І спільно...

Тоді волинські вчителі, взявши до рук учнів- 
Їські зошити з приємно-загадковим написом 

«Казки», ш здогадувалися, що в школі, якою 
керує Сухомлинськнй, ось уже кілька років 
проводяться незвичайні і невідомі ДОСІ Б шкіль
ній педагогічній практиці «уроки мислення».

Горталася сторінка за сторінкою. Перечиту
валися десятки дитячих сюжетів. І перед до
рослими поставав світ незвичайний, таємничий 
і дивний. Світ, у якому поселилися Хоробрий 
Засць І Крилата Квітка, ніжні Пелюстки і 
Порожня Дійсна. Дитячий світ музики і фарб, 
світ незвичайної інсценізації семи —- десяти
річних школярів, раптом відкрив перед ними 
потаємне вікно благородства І мудрості... І з 
кожного, навіть недосконалого дитячого сюже
ту, днвно-неждапо проростало найтепліше сло
во рідної мови, що заходило в духовпй світ 
дітей неповторною красою, найніжнішнми пе
реливами і трепетом багатобарвних відтінків.

«Стояла зимова ніч. Усе було вирите білого 
ковдрою. В таку ніч біленькі зайчики біжать 
з пустого поля в садочок, щоб погризти моло
денької кори. Вовчнх-братнк теж набігає до 
села. Може, десь поласує поросятком або яг
нятком.

і Отож такої ночі наздогнав вовк зайчика коло 
села і думає: «От повезло! Поласую зайчи
ком». Вовк став бігти за зайчиком, а зайчик 
прибіг у село та й не знає, де йому сховати
ся. Аж бачить — стоїть в одному садочку баба 
спігова. А в неї на голові кошик. Підбіг зай
чик та й просить:

— Бабусю, рідненька, сховай мене, бо зараз 
прибіжить сюди голодний вовчисько і з’їсть 
мене.

Тільки він це промовив, як вовн уже пока
зався з-за кучугури. А баба зняла з голови ко- 

, шик, повісила його на руку і гукнула зайчи
кові:

■ ~ Стрибай-но сюди!
Підбіг вовк, позаглядав скрізь та й побіг со

бі далі. А зайчик був вдячний бабусі, яка ще й 
нагодувала його. Бо ніс у неї був з моркви».

(«Здогадливий». Валя Р. 1-й клас).
і Потім ще казки. І кожна вирішена по-своє

му, в кожній світяться чарівні пахощі степу, 
і дивна мелодія зеленого лугу і ранковий заспів

всоивя. Слово стає для дітей різцеві і тонким 
пензлем, хвилюючою сторінкою життя.

«Одного сонячного ранку кролик вибіг погу
ляти. Бачить, зайчик гризе мерзлий качанчик 
там, де колись росла капуста. Кроликові стало 
жаль зайчика, він почав кликати його:

— Зайчику, зайчику, ходімо до мене в кліт
ку! В мене є солодка морква, біла капуста, бу
рячок.

А зайчик відповідає:
— Дякую за запрошення. Але краще я їсти

му мерзлий качанчик і гулятиму на волі, аніж 
сидітиму в клітці»,

(Лариса Ш. 2-й клас, казка «Кролик 1 
зайчик»).

«На дворі стояло дві діжкн: одпа з водою, 
а друга порожня. Як вітер повіє, то певіга діж
ка мовчить, а порожня виспівує на всі лади.

От порожня діжка й хвалиться: «Бач, ек я 
гарно співаю». Повна ж діжка мовчить. Вона 
знас, що приносить людям користь. А з порож
ньої, яка робота: стоїть на вітрі, виспівує, до
ки й не розпадеться...»

(Таля Г. 2-й клас, казка «Дві діжки»).

«Жив під кущиком грибок па одній віжці. 
Ніхто його не бачив. Одного разу йшов їжачок 
повз нього і почув, що хтось гукає:

— Пдн-но, братику, сюди, допоможи мені! 
Зроби мені ще одну ніжку. Я піду до лісу, не
хай усі побачать, яка красива у мене шапочка.

Пішов їжачок до лісу ніжку шукати. Диви
ться — стоїть ніжка від’грибочка і гірко плаче:

— Чому ти, ніжко, плачеш? — іпгтае їжачок.
— Як же мені не плакати, коли йшли діти і 

зірвали мою шапочку.
— Не плач, люба ніжко, я тобі допоможу.
Взяв їжачок ніжку і поніс до грибка, що жив 

під кущиком. Зрадів грибок, що має дві ніж
ки, і пішов до лісу гуляти, вихвалятися перед 
іншими грибками. Він і пісеньку співав, І та
почок танцював. Коли дивиться, струмочок бі
жить серед лісу. Став він милуватися своєю 
красою, нахилився пад струмочком та й упав 
у воду».

(Олексій М. 2-й клас, казка «Грибок»).

Три різні сюжети, складені учнями другого 
класу. Три різні дитячі характери. Але в кож
ній фантазії, вигаданій спостережливим дитя
чим розумом, виграють неждані образи, най- 
прозоріші відтінки рідної мови.

Гортається низка казок. Вкотре постають 
перед педагогами швидкотічні І прозорі струм
ки дитячої мудрості. Приходить на розмову 
Василь Олександрович Сухомлинськнй. 1 за
сиджуються тоді гості з павлиськнм директо
ром до пізньої почі...

— Те, що ви прочитали сьогодні і що дода
ли вам у розмовах автори цих нехитрих сю
жетів, — не прийміть за дитячі забави...

Сухомлинсььий говорить повільно, роздумую
чи над кожним словом. Все, що прийшло ра
зом з казкою п Павлиську школу, виношене і 
вимріяне всім його життям. І його роботою.

— Те, що ви прочитали сьогодні — то життє
дайне джерело дитячої думки. Багаторічний 
досвід моїх павлиських колег переконує: есте
тичні, моральні і Інтелектуальні почуття, що 
народжуються під враженням казкових обра
зів, активізують потім думки... Через казкопі 
образи до дитячого серця настінно приходить 
слово. Приходять з його найніжпішнми відтін
ками і стає сферою духовного жаття дитини...

Раптом Сухомлинськнй ніби сам пориває в 
світ казковий, фантастичний. Пого очі світя
ться доброю посмішкою. І починає вів з діть
ми подорож до джерел рідного слова.

— Сонячний день «бабиного літа». Лін з 
дітьми сидимо в курені на баштані. Перед 
нами — широке поле, зеленіє пшениця. Стоять 
дерева у барвистому вбранні, тоненька сму
жечка багряних крон, ніби золота стрічка, 
оповила зелене поле.

Тихо-тихо у степу, чується тільки далеке гу
діння тракторного мотора. Біля баштана — 
колгоспний виноградник. Налилися сонячним 
соком важкі грона, звідкись здалеку прилетіла 
бджола й тривожно гуде над солодкими яго
дами. В ці хвялинн діти намагаються відтво
рити у музиці слова те, що їх хвилює.

(Далі буде).

РЕК BIGM

Валерій ГОНЧЛРЕНКО

КРИМСЬКИЙ 
ВЕРНІСАЖ

Хай затягнуться ранн розпуки, 
Бур’яни помережать окоп:». 
Як осколком відірвану руку, 
Не забути тебе, Севастополь. 
Безкозирки обпалена стрічка, 
Мов стріла, протинає туман. 
Я стою, як засвічена свічка, 
Біля тебе, Малахів курган. 
Б’ється Вічний вогонь світлим голубом. 
Та не може здійнятись у небо, 
І Нахімов, схиляючи голову, 
Валит о пада попереду себе... 
Укріпи мою волю, о, місто, 
Простели моїй вірності путь, 
Де кривавиться зоряне листя 
На безсмертній горі, на Сапун. 
Скільки тут в дев’ятнадцять років... 
Вічна пам'ять їм, пічна юнь.

Дот розідраним чорним оком 
Дико дпапться п душу мою.
Що на дні П тн побачив? 
Зорі, юнок і сонячну брязь...
Тн пробачиш, Сапун, тн пробачиш,
Що на двадцять я років спізнивсь. 
Серед квітів, цнотливо несмілих, 
Обеліски не можуть вмирати.
На якім кладовищі зуміли б 
Люди пам’ять страшну поховати? 
Синусоїди вулиць розкручено 
Мимо споминів, ніби окопів, 
Горда пристань думок найболючіших 
...Не забути тебе, Севастополь.

ЛШВАЗОВСЬКОМУ
Феодосія. Осінь в мінорі.
Хто зі мною по пам’яті плужить? 
Іван Костянтинович, море

За Вами розхвалено тужить... 
...Воно б’ється об стіни сині, 
В інкрустовані древні рами.
І ячагь Ваші роки сиві 
Під блакитними парусами.
А кімнати (за вічність довші) 
Пропливають по галереї.
Ви пробачте екскурсоводші:
Лін сьогодні десяті в неї.
Та іі нащо вона, як левино
Вал накочується щоразу,
1 мохнаті руді скелини, 
Як ведмеді з води вилазять... 
Запах пороху. Бій страхітний.
І зсудомлене небо вгорі, 
Ніби скривлений рот вагітної,
Де слова не потрібні, а — крик...

.шНаша адреса і телефони
-------------------- у., -------------- - І

м. Кіровоград, вуя, Яуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря = 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36,

Індекс 61197,БК 0Н21,

Темпі східці стікають важко 
Дерев’яним каскадом п день, 
Ми Ідем на могилу Вашу 
Разом з Вами. Удвох ідем. 
Стоїмо біля неї довго, 
1 Ви кущите брови нестерпно. 
Потім кажете: «Це все добре,
Але час мені йти в майстерню»

ПЕЙЗАЖНИЙ 
ЕСТАМП
Долину, мов зелений келех, 
Проткнув дороги ятаган.
У шпарині стрімкої скелі 
Виводить соло вітрюган. 
Збігають квіти з темних схилів 
1 грають в піжмурки в траві.
1. чайки, ніби тіні білі, 
Ковзять по сипі голубій. 
В'юнкі стежини на осонні 
Шнурують виступи хребта. 
Дзвенять цикади передзвонно, 
Ліон хтось монети підкнда. 
Думкам у море шлях відкрито, 
Де в глибині — як в таїні... 
Немов тонкий сірник, вітрило 
Повільно гасне вдалині.

л день верта до виднокраю 
Знов по місцсвнні курній, 
Де перепел крилом зрізає 
Пропахлий степом деревій.

ДЕРЕВО ДОРОГИ
Змалював мені білий вітер 
Спів прощальний терпкіший терену. 
А дороги лежать, як віти 
Голубого дзвінкого дерева. 
На цім дереві згадки милі 
Будуть зріти червонобоко. 
Бо хіба ж плодоносять мрії 
11а пустім перехресті років?
Лсопансні сріблясті рими 
Підкували гірські армади.
До побачення, древній Криме 
Снвокрплих століть свічадо,,,

Крим — Кіровоград, 1969 р.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 23 листопада. 12.00— 

Для юнацтва. «Історією народ
жений». (Перм). 12.30 — Пере
дача з Пермі. 13.00 — А. Чехов. 
«Вишневий сад». Спектакль.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» я. орган Кировоградского 
обкома ЯКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня !м. Г, М. Дпмитровз обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глпіки, 2.

Тираж 47000, Зам. № 5078.

(М). 15.30 — «Бесіда лікаря». 
«Телевізор і здоров'я людини». 
(К). 15.40 — «Знайомтесь: попа 
пісня». (К). 16.00 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М). 
10.30 — Для школярів. «Світля
чок» починає сеанс». (К). 17.00— 
«Камертон доброго настрою». 
(Ужгород). (К). 17.30 — Програ
ма кольорового телебачення. 
1. Клуб ківомапдрівнпків-. 2. 
♦Співець Москви». (Художник 
Ю. Пімеиов). 3. «Мелодії друж
би». (М). 20.00 — «Сім днів». 
(М). 20.45 — Художній фільм. 
«Головний доказ». (К). 22.05 — 

Кіножурнал. (К). 22.20 — В
ефірі «Молодість». (М).

ПОНЕДІЛОК, 24 листопада» 
Перша програма. 17.45 — 
вісті. (К), 18.00 - Для дітей. Тс* 
лефільм. (К). 18.30 — «Годний
Батьківщяпп». (М). 19.30 •??
«Співець нової Верховин**’ 
(Львів). 20.30 — Програма 
(М). 21.15 — І. Барабапт. *1>сс* 
лі дівчата». Спектакль.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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